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1. Загальні положення  
 1.1. Положення про проведення конкурсного відбору проектів та виконання науково-

дослідних робіт, які виконуються за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету (далі – Положення) в Уманському державному педагогічному університеті імені 
Павла Тичини (далі – Університет) розроблено відповідно до Законів України «Про вищу 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 15.06.2015 р. № 630 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових 
досліджень і розробок», Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством 
освіти і науки України наукових проектів, які виконуються підвідомчими вищими 
навчальними закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації та науковими установами Міністерства 
за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006 № 423, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 10.11.2006 за № 1196/13070, Статуту Університету та з метою 
підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень, практичної цінності 
прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок. 

1.2. Цим Положенням визначається порядок конкурсного відбору проектів та 
виконання фундаментальних досліджень та прикладних розробок (далі – Конкурс) в 
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, що 
фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за такими кодами 
програмної класифікації видатків та бюджетними програмами: 

 2201020 «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах»; 
 2201040 «Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих 

навчальних закладів». 
1.3. Конкурсна система розгляду пропозицій, розподілу фінансових коштів згідно з 

результатами конкурсів, створює науковцям університету рівні умови розробляти, 
захищати та реалізовувати свої проекти. 

1.4. У Положенні застосовуються терміни і поняття:  
Науково-дослідна робота (НДР) – це проект, який виконується за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету. 
Фундаментальне наукове дослідження – науково-теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності 
розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку. 

Прикладне наукове дослідження – наукова і науково-технічна діяльність, 
спрямована на одержання і використання знань для практичних цілей. 

Фінансування проектів НДР – це здійснення фінансування в межах визначеного 
обсягу видатків загального фонду у Державному бюджеті на рік за відповідним кодом. 

Класифікація науково-дослідних робіт (НДР) 
НДР класифікують за такими ознаками: 
– залежно від джерел фінансування: держбюджетні (фінансуються бюджетом), 

госпдоговірні (фінансуються згідно із укладеними угодами); 
– за тривалістю розробки: довго-, короткотермінові; 
– за цільовим призначенням: фундаментальні, прикладні, розробки. 
1.5. Метою Конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень і прикладних 

розробок (далі – дослідження і розробки), що мають високий науковий та науково-
технічний рівень, пропонують кращі показники наукових і науково-практичних 
результатів, забезпечують ефективне використання коштів державного бюджету. 

Конкурс проводиться з урахуванням таких критеріїв: 
для досліджень: 
– актуальність, науково-обґрунтована перспективність тематики проекту; 
– наукова новизна запропонованих рішень, методів та засобів досліджень; 
– наявність попереднього доробку щодо даної тематики; 
– залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, 
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студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських дисертацій; 
– перспективність подальшого використання результатів досліджень; 
– наявність публікацій; 
– можливість використання в навчальному процесі; 
для розробок: 
– актуальність та доцільність виконання розробки; 
– наявність попереднього доробку; 
– залучення до наукових досліджень аспірантів і докторантів, молодих учених, 

студентів, захист за результатами досліджень кандидатських та докторських дисертацій; 
– практичні результати проведеної розробки для створення конкурентоспроможних 

технологій отримання нових матеріалів, речовин, приладів, пристроїв, інших суспільно 
корисних результатів; 

– перспективність упровадження, використання, патентування та продажу ліцензій; 
– перспективність тиражування за допомогою інноваційних структур; 
– наявність публікацій; 
– можливість використання в навчальному процесі.  
 

2. Порядок організації і проведення Конкурсу  
2.1. Організаційне та експертне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ 

наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва та Науково-технічна 
рада університету.  

2.2. Учасниками Конкурсу є лабораторії, кафедри, факультети, навчально-наукові 
інститути, що мають відповідний кадровий, науковий і науково-технічний потенціал, 
матеріально-технічну базу відповідно до напрямів досліджень та розробок.  

2.3. Конкурс оголошується наказом ректора університету, на підставі наказу МОН 
України, яким затверджуються форма проекту дослідження і розробки.  

2.4. Конкурс проводиться щорічно в два етапи: 
2.4.1. Перший етап проходить безпосередньо в Уманському державному 

педагогічному університеті імені Павла Тичини згідно з наказом ректора, яким 
визначається порядок проведення першого етапу. 

2.4.1.1. Проекти досліджень і розробок, які подаються на Конкурс (далі – Проекти), 
формуються відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки з урахуванням 
профілю підготовки фахівців і наукових кадрів вищої кваліфікації. 

2.4.1.2. Формування тематики наукових досліджень і розробок здійснюється 
відповідно до Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і 
розробок вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації та наукових установ 
Міністерства освіти і науки на 2012–2015 роки, затверджених наказом Міністерства освіти 
і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. № 535. 

2.4.1.3. З метою забезпечення оптимізації кількості проектів наукових досліджень і 
розробок та запобіганню розпорошення бюджетних коштів на їх виконання, формування 
тематики наукових досліджень і розробок здійснюється з огляду на вирішення 
найактуальніших проблем у сфері розвитку науки та економіки, зокрема формування 
міждисциплінарної тематики зазначених проектів. 

2.4.1.4. Формулювання назв Проектів має здійснюватись ученими зі своєї ініціативи 
або на виконання завдань з конкретних науково-технічних проблем, які пропонуються до 
вирішення згідно з наказами по університету.  

2.4.1.5. Пропозиції для участі в Конкурсі попередньо обговорюються на засіданнях 
кафедр, лабораторій, інших наукових структурних підрозділів, де з’ясовуються 
доцільність, кадрові та матеріальні можливості виконання роботи. 

2.4.1.6. Розгляд Проектів здійснює Науково-технічна рада університету, до складу якої 
входять фахівці з відповідної тематики, що працюють в університеті.  

2.4.1.7. За результатами розгляду кожного Проекту готуються окремі експертні 
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висновки. Якщо мають місце суттєві розбіжності в оцінках проекту, до його розгляду 
додатково залучаються фахівці з відповідної галузі. 

2.4.1.8. Результати розгляду кожного Проекту, що поданий на першому етапі 
Конкурсу, затверджуються Вченою радою університету. 

2.4.2. Другий етап: 
2.4.2.1. У строки, визначені наказом МОН для подальшого проходження Конкурсу, до 

відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва подаються 
Проекти з позитивним висновком Науково-технічної ради університету. 

2.4.2.2. До розгляду беруться Проекти, виконання яких триває не більше 2-х років для 
прикладних досліджень та не більше 3-х років для фундаментальних робіт. 

2.4.2.3. Реєстрація Проектів, що беруть участь у другому етапі Конкурсу, здійснюється 
відділом наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва відповідно до 
термінів, зазначених у наказі ректора університету. 

2.4.2.4. Відділ наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва 
здійснює оформлення проектів, що пройшли конкурсний відбір, у єдиній інформаційній 
системі «Наука в університетах».  

2.4.2.5. Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва, відповідно до 
графіка подання проектів наукових досліджень і розробок, подає до Департаменту 
наукового і науково-технічного розвитку МОН України проекти, що оформлені в єдиній 
інформаційній системі «Наука в університетах», документи, що засвідчують результати 
першого етапу Конкурсу (копію наказу про проведення першого етапу Конкурсу, витяг із 
протоколу Вченої ради університету), перелік проектів, що пропонуються до виконання за 
рахунок видатків державного бюджету. 

2.4.2.6. Державна реєстрація проектів, що пройшли експертизу на засіданнях секцій за 
фаховими напрямами та на засіданні Наукової ради Міністерства освіти і науки України, 
проводиться відповідно до «Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-
дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій», встановлених Українським 
інститутом науково-технічної та економічної інформації та затверджених МОН України 
від 27.10.2008 р. № 977. 

 
3. Порядок подання та розгляду наукових проектів 

3.1. Керівниками проектів можуть бути штатні науково-педагогічні працівники: 
доктори наук – керівники наукових шкіл, як виняток, кандидати наук, які по закінченні 
НДР мають захистити докторську дисертацію.  

3.2. Проекти повинні передбачати створення принципово нових методів, 
техніки, технологій, матеріалів, приладів та обладнання з урахуванням кінцевої потреби. 

3.3. Для участі в Конкурсі потрібно заповнити необхідний перелік документів, 
форми яких додаються.  

3.4. На Конкурс подаються: 
– форма проекту фундаментального дослідження з гуманітарного напряму (для секцій: 

«Право»; «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти і науки»; 
«Філософія, історія та політологія»; «Літературознавство, мовознавство, 
мистецтвознавство та соціальні комунікації»); 

 – форма проекту прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) 
розробки з гуманітарного напряму; 

 – форма проекту фундаментального дослідження з соціоекономічного напряму (для 
секції: «Економіка»); 

 – форма проекту прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) 
розробки з соціоекономічного напряму; 

 – форма проекту фундаментального дослідження з природничо-математичного 
напряму (для секцій: «Математика»; «Загальна фізика»; «Ядерна фізика, радіофізика та 
астрономія»; «Біологія, біотехнології, харчування»); 
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 – форма проекту прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) 
розробки з природничо-математичного напряму; 

 – форма проекту фундаментального дослідження з технічного напряму (для секцій: 
«Інформатика та кібернетика»; «Електроніка, радіотехніка та телекомунікації»; «Фізико-
технічні проблеми матеріалознавства»; «Енергетика та енергозбереження»; «Технології 
видобутку та переробки корисних копалин»; «Охорона навколишнього середовища»; 
«Механіка»; «Машинобудування»; «Приладобудування»; «Аерокосмічна техніка і 
транспорт»; «Технології будівництва, дизайн, архітектура»; «Хімія»; «Дослідження з 
проблем природничих наук»); 

 – форма проекту прикладного дослідження, науково-технічної (експериментальної) 
розробки з технічного напряму; 

 – форма експертного висновку фундаментального дослідження з гуманітарного 
напряму; 

 – форма експертного висновку прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з гуманітарного напряму; 

 – форма експертного висновку фундаментального дослідження з 
соціоекономічного напряму; 

 – форма експертного висновку прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з соціоекономічного напряму; 

 – форма експертного висновку фундаментального дослідження з природничо-
математичного напряму; 

 – форма експертного висновку прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з природничо-математичного напряму; 

 – форма експертного висновку фундаментального дослідження з технічного 
напряму; 

 – форма експертного висновку прикладного дослідження, науково-технічної 
(експериментальної) розробки з технічного напряму; 

 – форма переліку проектів, що пропонуються до виконання за рахунок видатків 
державного бюджету; 

 – обґрунтування НДР;  
– при необхідності внутрішні чи зовнішні рецензії відомих спеціалістів у даній галузі. 
Вказаний пакет документів надається до відділу наукових досліджень, інновацій та 

міжнародного співробітництва. 
3.3. Після реєстрації у відділі наукових досліджень, інновацій та міжнародного 

співробітництва, проекти передаються до Науково-технічної ради університету, де 
обговорюються: 

- мета дослідження;  
- актуальність; 
- технічний рівень; 
- наукова новизна;  
- оригінальність і необхідність виконання цього проекту; 
- очікувані результати; 
- можливість захисту кандидатської та докторської дисертацій. 
3.4. Пакет документів передається одному з експертів, який за дорученням голови 

Науково-технічної ради знайомиться зі змістом проекту і етапами його виконання, і який 
представляє цю роботу на черговому засіданні Науково-технічної ради. 

Після розгляду роботи, відкритим голосуванням за більшістю голосів, приймається 
рішення про включення до плану робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного 
бюджету України, обсяги фінансування та терміни виконання. 

3.5. Критеріями відбору проектів є фундаментальність досліджень з урахуванням 
розвитку наукових шкіл, науково-технічний рівень розробок в порівнянні з кращими 
світовими розробками, подальше впровадження у виробництво, можливість підготовки 
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кадрів вищої кваліфікації. 
3.6. Якщо проект НДР був відхилений за результатом конкурсу, то керівника проекту 

повідомляють в тижневий термін. 
3.7. Рішення Науково-технічної та Вченої рад про результати першого етапу 

конкурсного відбору наукових робіт та наказ ректора університету є основою для 
включення їх в тематичний план університету. План затверджується ректором та 
надається Міністерству освіти і науки України для подальшого погодження. 

3.8. Відповідальність за якість підготовки конкурсу покладається на відділ наукових 
досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва.  

3.9. Контроль за проведенням конкурсу здійснює Науково-технічна рада університету.  
 

4. Фінансування 
4.1. 3арахуваня виконавців робіт проводиться на контрактних засадах до кінця 

поточного року в межах затвердженого Міністерством освіти і науки України штатного 
розпису. 

4.2. Під час встановлення окладів та надбавок за стаж наукової роботи необхідно 
керуватись наказами Міністерства освіти і науки України про затвердження розмірів 
посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ, постановами Кабінету Міністрів України про затвердження 
порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи. Заробітна плата наукових працівників 
складається з посадових ставок (окладів), премій доплати за наукові ступені, вчені звання 
та інших надбавок та доплат, передбачених законодавством України. 

4.3. Підставою для виплати заробітної плати є: 
- для штатних працівників та штатних сумісників – щомісячне подання табелів; 
- для працівників, які працюють за цивільно-правовою угодою – акт виконаних 

робіт. 
Працівники, які працюють за сумісництвом чи за індивідуальними цивільно-

правовими угодами, результати виконання робіт повинні оформляти у вигляді текстових 
звітів, які зберігаються в спеціальних папках або у вигляді натурних зразків. Штатні 
працівники, які працюють на посадах старших наукових, наукових та молодших наукових 
співробітників, а також інженерів, зобов’язані вести робочі зошити, в які повинні заносити 
всі види виконуваних робіт і щомісячно подавати їх для звіту керівнику теми. 

4.4. Використання коштів проводиться згідно з затвердженими калькуляціями 
кошторисної вартості і фактичного фінансування. Джерелом фінансування НДР є 
Державний бюджет України. 

4.5. Обсяги фінансування з кожної теми визначаються в рамках виділеного 
Міністерством освіти і науки України фінансування залежно від технічного завдання, 
необхідного обсягу досліджень, їх складності, обґрунтування необхідності залучення 
фахівців та їх чисельності, придбання матеріалів, комплектуючих приладів тощо і 
затверджуються на засіданні Науково-технічної ради університету. 

 
5. Порядок виконання робіт 

5.1. Термін виконання робіт встановлюється на 2–3 роки залежно від обсягу та 
складності досліджень, кінцевих результатів кожної роботи та їх практичного значення. 

5.2. Звітність з кожної виконуваної теми встановлюється щоквартально. 
Відповідальність за високий науковий рівень досліджень, якісне і своєчасне виконання 

передбачених завданням робіт, несе керівник теми. 
5.3. Двічі на рік, відповідно до плану засідань Науково-технічної ради, заслуховується 

звіт керівника науково-дослідної роботи. 
5.4. У разі незадовільного виконання науково-дослідних робіт, відсутності нових 

наукових результатів, невідповідності виконаних робіт технічному завданню, 
неналежного оформлення звіту, Науково-технічна рада університету може приймати  
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